
SAF ta MİSAFİR 
ÜCRETSİZ ZEHİRSİZ TARIM Tecrübe Paylaşımı DAVET DUYURUSU 

Çiftçiliğe başlamak isteyen yada Çiftçi olarak kazanamıyorum diyen değerli dostlar artık çiftçinin 
kazanma zamanı ...  

Hem ATA tohumu ile Hemde Zehirsiz Tarım yöntemleri ile 5 dnm araziden AYDA 6000 TL 
(ALTIBİN TL) kazanabilirsiniz. UYGULAMALARIMIZIN sonucu olan hesap detayları yorumlar 
bölümünde BÜTÜNCÜL TARIM VE İNSAN OLMAK başlıklı makalede bulabilirsiniz. 

Daha önce duyurduğumuz haftalık Konaklamalı Misafir uygulamamızda güncel koşullara göre 
uygulama değişikliği yaptık. 

Değerli Dostlar daha önce duyurduğumuz SAF ta MİSAFİR projesi kapsamında dostlarımızın 
ziyareti bizleri çok memnun etmiştir. 4 aile olarak olağan üstü bilgiler paylaştık yeni şeyler 
öğrendik hep birlikte. 

Ancak Covid gribi kısıtlama kararları vd nedenler ile maalesef 4 ay süre ile planladığımız 
ücretsiz konaklamalı ZEHİRSİZ BÜTÜNCÜL TARIM tecrübe paylaşımları programımız  bazı 
değerli misafirlerimizin ellerinde olmayan nedenlerden gelememeleri nedeni ile  aksamıştır.. 

Bu nedenle AİLE TARIM İŞLETMELERİNİ ve ÇİFTÇİ adaylarını DESTEKLEME amacı ile 
başlattığımız planlı programda değişiklik yapmak durumunda kaldık.  Daha önceden planlanmış 
programlar aynı şekilde devam edecektir. Bunun yanı sıra ;  

Devam eden süreçte ; Misafir aile kabülümüz haftalık talepler doğrultusunda  5 er günlük 
dönemler olarak 12 ay süresince planlanacaktır.  

 Misafir olmak ve karşılıklı tarım ve hayvancılık alanındaki tecrübelerimizi paylaşmak isteyen 
dostlarımız aşağıdaki telefondan veya aliihsan@safisolucan.com eposta hesabından bize 
ulaşabilirler .  

Şayet bir sonraki haftada Türkmen çadırlarımız uygun olursa kendilerini misafir etmekten onur 
duyarız. 

Aşağıda bu kapsamda planlanan çalışma programı bilgilerinize sunulmuştur 

Faaliyetlerimiz  52 haftalık süreçte her hafta 5 gün boyunca 10:00 12:00  14:00 16:00 saatleri 
arasında yapılacaktır.. Hfta başlangıcı her ayın 1/6  ...   8/13 ... 15/20  ... 22/27   olarak 
planlanmaktadır. 

Bu saatler dışında misafirlerimiz tercihlerine göre sosyal etkinliklerde bulunabileceklerdir.  Yeni 
dönemde bir ailenin konaklama süresi 5 gün olarak belirlenmiştir. 

Etkinlikler  

1- Karşılıklı Ata tohumu paylaşımı/ takası 

2-Fide/FİDAN dikimi ,Çapa makinası kullanımı 

3-Süt yemsiz sütten Şirden mayası ile tulum vd peynir yapımı 

4-Keçi besleme ve sağma faaliyetleri 

5-Doğal ürünlerle YERLİ İnek bakımı 

6-Solucan gübresi üretimi 



7-Ata tohumundan fide üretimi bahçe bitkileri yetiştirilmesi 

8-Ekmek, Reçel ve Sirke yapımı 

9-Tarım zararlıları ile organik mücadele yöntemleri 

10-Taş suyu ile hasıl /çimlendirme 

konularında tecrübelerimiz paylaşılacaktır. 

Sosyal etkinlik olarak 

1-Masa tenisi turnuvası 

2-Okçuluk faaliyetleri 

3-Satranç Turnuvası 

4-Orman gezisi  

5-Belgesel izlencesi/ Bilim ve Felsefe sohbetleri  

6-Perma kültür /Doğal Tarım/konvansiyonel Tarım/Bütüncül Tarım   uygulamaları verimlilik 
analizi sohbetleri  

Tekrar belirtiyorum tüm bu tecrübe paylaşımı  faaliyetleri ve konaklama tamamen ÜCRETSİZ  
olacaktır. Ayrıca para ile bir şey satın alınarak Hediye getirilmemesi de özellikle ricamızdır.  

Misafir kabul etme sayımız aynı haftada  3 aile  ile sınırlıdır... 

Misafirlerimiz gıdalarını yanlarında getirebilecekleri gibi  bölgemizdeki üreticiler den de gıda 
ihtiyaçlarını temin edebileceklerdir. 

Yemek giderleri misafirlerimizin kendilerine aittir. 

Yukarıda 10 maddede özetlenen bilgi paylaşımlarından en az 7 sine katılmak gerekmektedir .. 

Sizleri tanıştıracağımız Çiftliğimizde bulunan 4 ayaklı dostlarımız 10 Yerli IRK inek , 1 YERLİ 
Öküz  1 At , 4 keçi , 2 kedi , 1 Kangal, ve iki ayaklılardan 20 tavuk 3 horoz , iki insan, en 
çalışkanlarımız  ve kimsenin yemeğine ortak olmayan milyonlarca solucan  

Yaşam felsefemiz ve diğer konulardaki bilgiler yorumla kısmında aşağıdaki bütüncül tarım 
makalesinde ve mavi yeşil akdeniz programında detaylandırılmıştır. 

Tüm bu çalışmalar Sağlıklı gıda için ömrünü vakfeden Doç Osman Nuri Koçtürk hocamızın 
emeklerine bir nebze olsun teşekkür edebilmek için yapılmaktadır. 

Saygılarımla 

SAF EKOLOJİK YAŞAM BÜTÜNCÜL TARIM ÇİFTLİĞİ canlıları adına  

Ali İhsan ÇİFTCİ 

0 542 241 79 23 


